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أمسىمأمساءموالمزظتماذطرمػذاماظقومماظذيمطـتمدأمتمصقهمزيسم

دـواتموضدمعضتمسؾقهمدـواتمروؼؾةمطاغتمأعيمسيمػذاماظقومم

تدظؾينموتداسبمذعريمبأغاعؾفامايـوغةموغرباتمصاصقهموصوتم

عالئؽيمتؼولم

مظقامؼامأمساءمخيؾقكــمربـام

معنمذعرمبقهمبدفءمحضـفاموأغامملمأذعرواحؿضـؿينموطممطـتممأ

.ماحدمشريػا

أسقشمأغاموأعيمأىؿقؾهمسيمدارغاماظوادعةمأظيتمترطفامأبيمورحلمم

سنمػذهماظدغقامضؾلمعوظديموحضوريمسيمػذهماظدغقامبلؿهمأذفرمطؿام

مإديمصورهمطؾريهمععؾؼهمغظرتمذطرتمظيمأعيمطؾؿامدأظؿفامسنمأبىم

مموطاغتمسؾىمحائطماٌـزل

مطانمذيقالمأؼضامملمتؽنمأعيموحدػامصاحؾهماىؿالماظػرؼدمألبيمطم

عنمغوسهموطـتمسـدعامأغظرمإديمأظصورهمأرىمسيمسقونمأبىمحـانم

.موصػاءمعـؾؿامأراهمسيمسقونمأعيمصؽؾؿاماذؿؼتمآلبىمغظرتمإظيمأعي



 

دارغامعؿودطهموبلقطةمظؾغاؼةمتؿؽونمعنمثالثمشرفموصاظهموادعةم

اعرحمصقفاموالمأتوضفمسنماظؾعبموطؾؿامزادمظعيبمبصاظةماظدارمؼأتقينم

صوتماعىمعنمداخلمعطؾكـام

ــمبطؾيمظعبمؼامأمساءمػاتؿعؾىمؼامبـيتم

صؽأغيمملمأمسعمذيءموأواصلمظعيبموعرحىمعؿفاػؾهمٌامضاظؿهمأعيم

صؿزؼدمأعيمعنمإثارةمصضوظيم

ــمتعاديمؼامأمساءممأضوظقكم

م

أذػبمعلرسهمأضفمأعاممأعيموػىمتعدماظطعامموأغظرمأظقفامبػضولم

أرؼدمأنمأسرفمعاذامترؼدمأنمهؽيمومعاذامتعدمظـامأعيموأرؼدمأنمم

.مأتزوقمعامؼطفىمحؿىموظومملمؼـضجمبعد

مأذيلمعامسيمأعيمتػفؿينمظقسمعنماظضروريمأنمأرؾبمذيءمصفيم

مهصؼطمتـظرمإديمسقينمظؿػفممعاذامأرؼدموحؿىمظومملمأغطقمبي



 

ظقسمظدىماظعابماظعبمبفامصؽلمحصقؾيتمعنماألظعابمحؾلمضاعتم

أعيمبربطهمسيمدؼفمعـزظـاماٌلؼفمباألذفارمواظـكقلمرابطهمسيمأخرهم

ضػصمصغريمادؿكدعهمطأرجوحةمأهلومواظعبمسؾقفامورمبامطانمظعيبم

دقارةمسيمزبقؾيتموأدورمسيماٌـزلمعنمشرصهمإديمشرصهموإغامأصدرم

أصواتمعـلماظلقاراتموأحقاغاماصدرمصػريمحؿىمالماصطدممبأحدمسيم

ماٌـزلم

ـممؼااااااااااااااااااااااااااهممطدتمماغليمخاظيم

صفومؼؽربغيمخبؿسمسشرةمدـهموؼعقشمععـامسيماظغرصةماظـاغقةمعنم

مظقسمخالمصقلبمطانمأخماطربموخالممظيماظدارموطانمصدؼؼي

مموصدؼق

طـتماغؿظرمسودتهمسيماٌلاءمبػارغماظصربموطأنمحؾقؾهمتـؿظرمحؾقؾفام

حؿىمحيؽىمظيمسنمػذاماظعاملماظذيمباظـلؾةمظيمساملماصرتاضيمصؼطم

صكوفمأعيمسؾيمجعؾفامهقطمبزراسقفامبؼوهمسبوىمصؽانمعالذيم

م.ػوةمخاظيمايؾقب



 

وماظغرصةماظـاظـةمطاغتمدائؿامعغؾؼهموطـتمدائؿامأدالمأعيمٌامػذهم

ماظغرصةمعغؾؼهم

صؽاغتمهؿؾينمسؾىمؼدؼفاموتؼؾلمخديمبؼؾؾهمذيقؾهموابؿلاعهمأذيلم

وػىمتؼولمم

ـمػذهمشرصهمظؾضقوفم

م.......!ـمضقوف

م؟أيمضقوفموأغامملمأرىمؼوعامضقػامأتىمسؾقـامالمأسؾممٌاذام

مغراهممالخاظيمدائؿامخارجماٌـزلمععمأصدضائهمورمبامتأتيممأؼام

مسيمورمبامتؿقاؼلمسؾقهمأعيمظقأطلمععـاموجؾهمعنمبابموجودهمععـا

ماظدار

أعيمطاغتمدائؿامعاموؾسمجبوارمذؾاكمشرصؿفامتـظرمإديمأظزراسهم

اجملاورةموالماسؾممػلمػيمتـظرمإديماظزرعماجملاورمظدارغاممأممتـظرمإديم

مذفرةموحقدهمالمؼوجدمشريػاموطممبودطهػذاماظواديماظؾعقدمواظذيم

مطاغتمذفرهمممقزهموطممذؾفؿامبأعيمظوحدتفامرشممأنماىؿقعمحوهلام



 

وظؽنمأعيممملمأرىمعـؾفامصعـدعامطـتماغظرمأظقفاموارىمذياهلام

صؽـتمأداسؾفامبرباءةماألرػالماٌعفودةم

ــمأغيتممحؾوهمأوىمؼامعاعام

صؽاغتمهؿرمخفالموتؾؿلمموتؾعدمسقـفامسـىمحقاءمعـىم

م..مأعيمحؾقؾيتم

م.معاطانمظدؼـامصـدوقمسيمشرصؿـامطـتمأرىمأعيممطؾؿامحدثمذيء

معشؽؾهمأومعرضمأصابينمأراػاموؾسمجبوارمػذاماظصـدوقمظلاساتم

مممأجابؿينمسؿامبداخلمػذاماظصـدوقروؼؾةموطؾؿامدأظؿفا

مــمأغفامأذقاءمدبصمأبقكموبعضمأشراضمظـام

م.ملمأرىمعامبداخلماظصـدوقموملممأحاولممأنمأراه

ممتؾكمأعيمعنماإلحلاسمواٌشاسرمعامؼؽػىمبؾدهمبأطؿؾفاموطـتم

.ممأخافمأنمأشضؾفامؼوعامعينموالمأتذطرمأغىمصعؾؿفاموظومٌرةمواحده

بؾدتـامصغريهموبلقطةموصؼريةموظؽنمطؾفممرقؾونموأحسمحبؾفمم

مواػيمامسعمػذامسيمغرباتمأصواتفمم



 

طلمعـفممؼلعىموراءمرزضهمالمؼؿدخؾونمسيمذؽونمشريػممتارطنيماٌؾكم

مظؾؿاظك

المؼفؿفممعنمذػبموٌامذػبموطذامأعيمماظيتمأحقاغامطاغتمتؼومم

حبقاطةماٌالبسمظـلاءمضرؼؿـاموالمتأخذمسؾقهمعالمصاٌالمظقسممبؿـاولم

مأؼدؼـامصؽاغتمتأخذمأجرػا

بعضمعنمأظزورهمأوماظؼؿحمأوماظشعريمأوماظؾقضمورمباماظدجاجةمػفهم

.مصاظؽلمػـامبلطاءمإديمابعدمايدودمم

ملمهدثينمؼوعامأعيمسنمجدتيمأومجديمألبىموطؾؿامدأظؿفامطاغتم

تفربمعنمدؤاظيمحبفهماغشغاهلامأالنموانمحؿىمالمأشضؾفامالماطررم

ماظلؤالموضؿفاموطؾؿامدأظتمخاظيممأجابين

مــمالمأسؾممذيءمأدأظقـىمسنمغػليمأجقبم

دائؿامعامطانمؼضقكموطـتمأذوبمسيمضقؽؿهمسـدعامطانمحيؿؾينم

مسؾىمؼدؼهموؼالسؾينمطـتمأذعرمحبؾهمظيموطـتمأضولمسيمغػليم

مــمأطقدمبابامطانمحيؾينمأطـر



 

وضؿفامأذادماذؿقاقمألبىمصأذػبمعلرسهمظصاظةماظدارمألغظرمإديمصورهم

أبىموادؿؿرمسيموضوسيمظؾقظاتماغليمغػليمصقفاموإغاماغظرمإظيم

مأظصورهمػائؿةمسيمأبىماظذيمملمؼؽؿبمظيمإنمأراهمإالمسيمصوره

وسـدعامطاغتمتراغيمأعيمطاغتمهؾسمبنيمجػوغفامدعوعمالمترؼدغيمم

أراػاموظؽـىمطـتمأحسمبأغػادفامذفقؼفاموزصريػامطـتمأحسمبأنم

مضؾؾفامؼعؿصرمحزغامسؾىم

صراقمأبىمصأػممباالغصرافمعنمإعاممأظصورهمعلرسهمسبوػامالرمتىم

بؽلمضوهمذدؼدةمإديمحضـفامموضؿفامطاغتمدعوعمأعيمتغؾؾفاموتـفؿرم

سؾىمخدودػاموطـتمأحسمحبزنمذدؼدمٌامحدثمعـىموجعلممأعيم

.متؾؽىم

ملممتأتينمأىرأةمطيمأدؽلمممأعيمٌامتؾؽىموملمأذأمذظكمصؾممادؿطقعم

م.إنمأضقؽفامصؼررتمأالمابؽقفا

وسـدعامأمتؿتماًاعلةمعنمسؿريمأخذتينمأعيمإديماظواديماٌؼابلم

ظدارغاموػـاكمأخذتينمأظيممأألرضمػـاكمضاظتمظيمأغفامأرضـاموظؽنم

احدماٌزارسنيمادؿأجرػامعـامبـصفماحملصولموأخذتمبعضم



 

اًضرواتموجؾلتمهتماظشفرةموادؿـدتمزفرػامهلاموشابتمسنم

ػذهماظدغقامذػؾتمإديمساملمأخرمالمادريمإديمأؼنم

وتلؿرتمعؽاغيموإغاماغظرمإديمأعيمماظيتمظنمتعدمععيموػىمجباغيبم

وطاغتمالمهركمهلامجػنمصكشقتمإنمأؼؼظفامعنمساٌفاموالمادريم

مىػلمساٌامػذامؼؤٌفامأومؼرحيفاموبعدميظاتمضطعتمسؾىمام

أحالعفام

ــمعاعامعوشمغروحمبؼىم

ــمأؼوةمؼامحؾقؾيتمؼاالم

وغفضـامواوفـامظدارغاموظؽنمأعيمملمتأتىمععيمدوىمجبلدػامتارطهم

روحفام

وعشاسرػاموأحالعفامهتمػذهماظشفرةمطانمطلمذيءمسيمػذاماظواديم

اظػلقحمؼؿقدثموحيؽىمظيمسنمأذقاءماجؿفدتمأنمأصفؿفاموظؽنم

وضؿفامملمحيدثم

طاغتمػذهماظشفرةمممقزهمبفامأدرارمورالدممملمادؿطقعممصؽفاموالم

ظػفؿفامم



 

وسـدمسودتـامعررغامعنمأعاممعـزلمدقدهمسفوزمطاغتمتأتىمظـامباظؾقضم

طلمصرتهم

عؼابلمحقاطةماٌالبسمواظيتمطاغتمتعؿلممبفاممأعيمظؿعقــامسؾىم

ايقاةموعررغامعنمأعامماظدارموظؽنمملمتؼفمأعيممطؿامضاظتمظيمإثـاءم

خروجـامصأعلؽتمبرتفمثوبفامم

أذطرػاممبامطاغتمتـوىمظهم

ــمعاعاماظؾقضم

وطأغيمأؼؼظؿفامعنمغوعفامشػؾةموغظرتمظيموػزتمبرأدهموػىمتؾؿلمم

وضاظتم

ــمحؾومأغىمأغيتممصؽرتينمم

ــمطوغيتممػؿـلىمم

ـمالمإغامغلقتمأصالمم



 

مذعريمواوفتمظؾلقدةماظعفوزموأخذتمةوعدتمؼدػامعداسؾفامًصل

عـفاماظؾقضموريؾؿهمواوفـامظؾدارموإثـاءمعروريمعنمإعاممإحدىم

ماٌـازلموطانمبفامربلمحؾوىمم

رؾؾتمعنمأعيممحؾوهمصأسطؿينمبقضهموضاظتمظيمأذػيبمواحضريمعام

ترؼدؼنمصذػؾتمعلرسهموأحضرتمبعضمايؾوىموسـدعاموصؾتمهلام

وعددتمؼديمإظقفام..مــمؼامعاعام

مــمالمؼامحؾقؾيتمبإهلـامواظشػا

واوفـامظدارغامصوجدتمخاظيمأعامماظدارمؼؼفمؼـؿظرغامصعـدعامذاػدتهم

أدرستمسبوهمصاردهمزراسيموػومبادظينمغػسماظشيءموريؾينمسيم

اهلواءموضؾؾينمواتتمأعيمعؾؿلؿةمصؼالمهلامبصوتمػادئمم

ــمسيمضقفمشرؼبمجوهم

صقؿرموجهمأعيموضاعتمبوضعمررحؿفاماظلوداءمسؾىموجففامودخؾتم

.مإديماظدارمعلرسهمواوفتمإديمشرصؿفاموتابعفامخاظيمأؼضا



 

إعامإغامصـزظتمخؾفمأعيمعلرسهموظؽنمػذهماٌرةمظقلتمالعيموإمنام

ألرىماظضقفماظغرؼبمػذامصـقنمملمؼأتيمظـامضقوفمضؾلمػذاماظقوممم

صذػؾتمووضػتمخؾفماظؾابمألغظرمعنماظػؿقاتمأظضقؼهماظيتمبنيم

اظؾابمواىدارمألرىمػذاماظضقفمواذؾعمصضوظيمبرؤؼؿهموظؽـىمملم

ادؿطعمرؤؼؿهمصعدتمعلرسهمإديمشرصهمأعيموجدتمخاظيموأعيم

ؼؿقدثانموطاغتمأعيمشاضؾهمبلؾبمػذاماظضقفمملمؼروقمظيمشضبم

أعيموملمأػؿممبلؾبمػذاماظؿغريماظذيمملمأتوضعهمسـدغامضقفموظؽنم

درسانمعامخرجتمعنمشقؾوبيتمووضػتمادؿؿعميدؼـفؿام

ــمأزايممؼامربؿودماظـاسمتؼولمسؾقـامأؼهم

ــمغاسمأؼهموأؼهماظؾيمػامحيصلمإغامعوشمذاؼفمصقفامعشؽؾهم

ــمأغتمبؿؿؽؾممأزايمطدهم

ــمؼامحؾقؾيتماصفؿيمدهمعدرسموعـؼولمػـامصرتهماظدرادةمبسم

وػريجعمعرهمثاغقهموذغالمععاؼامؼعـىمسارفمأخالضهمطوؼسم

وعؿـلقشمأنمأغيتمأخيتمم

ــمؼارؼتمعؿـلاشمأغتم



 

ــمالمعوشمغاديمؼامدقدتيم

مؼامربؿودمقــمأغتمبيتمتري

صضقكمخاظيمضقؽهمعؽؿوعةمحؿىمظقلؿعهماظضقفموأضرتبمعنمأعيم

اظغاضؾةمواظراصضةمظوجودماظضقفمووضعمؼدؼهمسؾىمطؿػفامعفدأمهلام

وضالمم

ــمأخرجيمعنماظؾيمأغيتمحابلهمغػلكمصقهمسادىمٌاماظراجلمؼلؽنم

مذفورم3سـدغام

مــموؼؼعدمسـدغامظقه

ــمأمسعيمؼامأخيتماألدؿاذمداملمراجلمربرتممواإلجيارماظؾيممؼدصعوام

ؼعقـكم

سؾىماٌعقشةموؼرحممسقـكمعنماٌؽـةماظؾيمضعػتمغظركموطؿانمإغام

عوجودمععاطيمزىمزؾكمإؼهمدؾبماظؼؾقمدهمبؼىم

وتصؿتمأعيمضؾقلموطأنمإغلانمأخرمحيدثفامععمتـفقدهمروؼؾةمتعودم

عرهمأخرىميدؼـفام



 

ــمالمعوشمؼـػعم

ــمادؿفدىمباهللمواررديماظشقطانمإغامخارجمظؾؿلفدمغصؾىموغلؿينمم

ػـاكمم

تؽوغيمصؽرتيمسيمطالعيم

ــمعوشمعػؽرهم

ــمالمحولموالمضوهمأالمباهللم

صؿؿتمأعيموملمتردمسؾىمخاظيموطأغفامادؿلؾؿتمظؽؾؿاتهمععمغظراتم

حائرةمعـفامخرجمخاظيمواوهمظغرصهماظضقوفمورحبمباظضقفمعرهم

أخرىمثممماخذماظضقفمواوفامإديماٌلفدمظؾصالةم

ووضػتمإغامجبوارمأعيماغظرمإظقفامبدونمػؿسمأومأيمطالمموصفاهم

.مضاعتمأعيمواوفتمسبوماظصـدوقموارتؽـتمسؾقهموبؽتمبشدة

م



 

موػىممتلحمتمذػؾتمإظقفامبفدوءمووضعتمؼديمسؾىمطؿػفامصادؿدار

دعوسفامبقدػاموجذبؿينمإظقفامبؼوهمواحؿضـؿينموضاظتمبصوتمػاعسم

أطادمامسعهم

ؼامأهللمداربينم..مــمؼاماهلل

المأدرىمم..موالمأسؾممعاماظذغبمأظيتماضرتصؿهمأعيمظؿؾؽىمبفذهمايرضةم

ٌاذامبؽائفامصؾقسمػذاماظضقفماظلؾبموطـتمأحبثمسنمدؾبمأخرم

حؿىمأصفممدؾبمبؽاءمأعيمهلذهماظدرجةماظيتمطادتمإنمتعقفامعنم

ذدةماظؾؽاءم

خرجتمأعيمعؿفهمغاحقةماظواديماظػلقحماٌطلمسؾىمدارغاموخرجتم

خؾػفامعلرسهم

موتؽرارمسؾقفاموظؽنمأعيمملمتلؿعينمععمأغيمصوتيمسالماوأغاديمعرار

ورطضتمخؾػفامحؿىمأيؼفامصؽاغتمأعيمتلريمخبطواتمدرؼعةم

طأغفامتلابقماهلواءم



 

وسـدماظشفرةمجؾلتمأعيمسؾىمرطؾؿقفامعطأرؽهمرأدفامألدػلمتـادىم

بصوتممزبـوقمميؾؽهمذوقموحـنيماػؿزتماألرضمعنمهتمعـىمإغام

اظصغريةم

..مــمموحشؿينمؼامطاعلم

وسادتماظدعوعمتفاجممسنيمأعيمبغزارهموتـفقدهممتؾؽفامحرضهمم

..مــمٌاذامترطؿينموحقدهمسيمػذاماظعاملمم

ملمأرىمأعيمبفذاماٌـظرمعنمضؾلمأطلمػذامايبمؼامأعيمهؾلقـهم

بدخؾقكمم

.موػـامسؾؿتمدرمػذهماظشفرةم

طاغتمعؾؿؼىمأعيموأبىمواظشاػدةمسؾىمضصهمحؾفؿامواظؽامتةمإلدرارػمم

واظشاػدةمسؾىماظعفدمبنيمأعيموأبىمطؿامادؿؿعتمػذهماظشفرةم

ظشؽوىمأعيمودعوسفاموطأنماعىمملمودمدوىمػذاماٌؽانمظؿأتىمإظقهم

بعدمإنمذعرتمبضعػفامإعامماظدغقاموضؾهمحقؾؿفامصؽاغتماظشفرةمعالذام

.مالعيموطأنمأبىمعامذالمػـامؼؽؾؿفام



 

سدغامإديمدارغاموأخذتينمأعيمإديمشرصؿفاموأشؾؼؿفامعنماظداخلموطأغفام

دبافمعنمذيءمادؿلؾؿتمظألعرماظواضعموجؾلتمجبوارػاموطاغتم

األصؽارمتراودغيمعامذؽلمػذاماظضقفمأرؼدمإنمأراهموسزعتماظـقةم

سـدعامؼعودمخاظيماخرجمألراهمم

وضطعتمأعيمحؾلمأصؽاريموأعـقاتيمبؾؿلهمعنمؼدػامإديمذعريم

وضؿؿينمإديمحضـفاماظداصئمايـونموضاظتمظيمم

ــمبؿقؾقـىمؼامأمساءمم

وغظرتمأظيموجففاموجدتفامذػؾتمعرهمأخريمإديم..مــمآهمؼامعاعا

ساٌفاموضعتمرأديمسؾىمصدرػامألجدمدضاتمعؿلارسهمظنمتأتيمإالم

عنمضؾبمخائفمصرصعتمرأديمعرهمثاغقهمربدثهماعىم

أغيتمتعؾاغهم..مـمعاعامضؾؾكمؼدقمبلرسةم

صؿاظتموضؾؾؿينمعنمرأديمضؾؾهمعطوظهم

ــمالمؼامحؾقؾيتمموالمحاجهم



 

وألولمعرهمطـتمأذعرمبأنمأعيمتدارىمذيءمالمأسؾؿهموالمػيمترؼدغيم

.مأنمأسؾؿه

خرجتماظعبمإعامماظدارمأغؿظرمسودتمخاظيمعنماٌلفدمحؿىمأرىم

ػذاماظضقفماظذيمأدؿأجرمشرصهماظضقوفمواظيتمطانمهلامبابانم

.ماحدػؿامظؾكارجمواألخرمداخلماظدارموترطتماعىمبداخلماظدارم

وجدتمخاظيمؼأتيمعنمبعقدموجبوارهمرجلمملمأحددمعالربهمظؾعدم

اٌلاصةمصدخؾتمإديماظدارمعلرسهماخربماعىمبأنمخاظيمواظضقفمضدم

وصالم

وجدتمأعيمسيماٌطؾخمتعدماظطعاممصلأظؿفامم

ــمعاعامتعؿؾيمأؼهم

ــمأغيتمذاؼػةمإؼهمؼاضروبهم

ذعرتمبأنمأعيمحاهلامبدءمؼؿقلنمسؿامطانمعـذمضؾقلموػىمملمتؼلم

ظيمػذهماظؽؾممػاالموػىمعرتاحةماظؾالموضعتمأصابعيمسيمذعريم

طاٌػؽرةمسيمذيءمثممضؾتم



 

مــمبؿعؾؿيمأطلم

ــمرقبمطوؼسمبؿلأديمظقهمبؼىم

ــمظقؿنمم

مسؾىمخاظكمطدهميوبطؾيمشؾؾهموبوص..مــمظؾضقفموخاظكم

..مــمػؿامبرهم

وداطؿةمظقهم..مموضعتمؼدػامسؾىمخديمضابضهمبرصقمسؾقهم

دخلمخاظيمسؾىمأعيمصوجدػامعـفؿؽةمسيمإحضارماظطعاممأضرتبمعـفام

ووضعمؼدهمسؾىمطؿػفامععربامسنمرضائهمظؼرارػامم

ــماألطلمجاػزم

ــمزيسمدضائقموؼؽونمجاػزمم

ػزمخاظيمرأدهمثممسادمإظيمشرصهماظضقوفموخرجتمورائهمعلرسهم

ادؿفؿعمضوايموجرمائيتمحؿىمأرىماظضقفمووضػتمخؾفماظؾابم

.مأغظرمإظقهمسيمخؾصهمإثـاءمحدؼـهمػوموخاظيم



 

أرلمبرأديمثممأسودمعرهمأخرىمباالخؿؾاءمصرآغيمصؼامموحضرمخؾفم

اظؾابمصطؾقتمبرأديمصؾممأجدهمسيمعؽاغهمزادتمرؾيتمألجدمخاظيم

وحقدامجيؾسمعؿفاػلممتاممعامحيدثمعينممصؿقدثتمإديمغػليمأؼنم

ػوةمطانمجيؾسمػـاكمإعاممخاظيمأؼنمذػبموإثـاءمحدؼـيمععمغػليم

تؼدعتمإديماظؾابمحؿىمأصؾقتمزاػرهمظؾفؿقعمألجدمؼدامضكؿهم

هؿؾينمإديماهلواءمععمضقؽاتمعنمخاظيمواظضقفمععامععمذػوالم

عينمطاغتمعػاجأةماغهمؼراضؾينموطـتمأزنمملمؼروغيموضؾؾينمووضعينم

إديماألرضمبعدمإنمدورتمسيماهلواءمعامؼؼاربماًؿسمعراتمثمموضعم

ؼدهمسؾىمرأديمعداسؾامذعريمووضعمؼدهمسيمجقؾهمزبرجامحؾهمعنم

اٌؾؾسموضالمظيمم

ــمبقؿقيبماٌؾؾسمم

ضممبفزمراديمذبقؾهمظهمبـعممدونمتػوهمبؾػظم

معؾؾسممكــمطلمؼوممػاجقؾؾي

ترطؿهموخرجتمعلرسهمعنماظغرصةمووضػتمإعامماظدارمصؼدمذعرتمطمم

ػذاماظضقفمحـونموطرؼممذػؾتمعلرسهمودخؾتمإديماظدارمووضػتم



 

إعاممصورهمأبىموصىمػذهماظؾقظةمصفؿتمٌامأعيمتؾؽىمبادؿؿرارمطؾؿام

غظرتمإديمصورهمأبىمصؼدمإغلانمحـونمظقسمدفالموظؽنماهللمضدرموػوم

.مخريمضدؼر

سيماظقومماظؿاظيمادؿقؼظتماعىمعؾؽراموملمتؼممبإؼؼازيممععفامصرتطؿينم

أخذمضلطمأخرمعنماظـومموذػؾتمإديماٌطؾخمإلسدادماظطعاممًاظيم

وضقػهموظؽـىمطـتمأذعرمبفامصاأغامالمأدؿطقعماظـوممأالمجبوارػام

وظؽـىمسيمػذهماٌرةمملمأضممخؾػفاموظؽينمبؼقتمعلؿقؼظةمهتماظػراشم

بدأتمرأحةماظطعاممتؿلؾلماديمأغػىموتشفعـىماديماظـفوضمعنم.م

هتماظػراشموغفضتموتوجفتماديمأعىمووضػتمسؾىمبابمعطؾكـام

اظصغريماغظرماديمأعىموػىموؾسماعامماظـارموتؼوممبأسدادماظػطورم

صذػؾتمجبوارػاممصىمصؿتموػدوءموروضتمرضؾؿفامصىمشػؾهمعـفام

صـظرتماظيمبطرفمسقـفاموضقؽتموضؾؾؿينموضاظتممظيمم

ـمػاتىماظصـقهماظصغريهمسبطمسؾقفاماالطلمؼامأمساءم

.مـمحاضرمؼاعاعا



 

وادرستماديماظصاظهموأحضرتماظصـقهماظصغريهمواوفتمسبومأعىم

وعنمدرسؿىموسدممترطقزىمدؼطتمسؾىموجفيمم

ظؿقؾؼـىمأعىمعرددهمم

ضوعيمؼامأمساءم..مـمأدمماهللمسؾقؽيمؼاحؾقؾيتم

وأصرخمعنماملماظوضعهمظقأتىمخاديمعلرسامعنمشرصهماظضقوفمم

أؼهماظؾيمحصلم..مــمأؼهمصىماؼه

ــمأمساءموضعتمسؾىماالرضم

تعاديمؼاضروبهمؼامذؼقهم..مــمؼاذقكهمأغامضوظتمدؼفماظؾقتموضعم

وريؾـىمسؾىمؼدؼهمعؾؿلؿاموضؾؾـىمثمموضعـىمارضاموضالمظيمػاتىم

اظػطارمؼابقتموحصؾقـىمم

ـممحاضرمؼاحؾقؾىم

وضقؽتمأعىموغظرتمأظيمخاظيم

ـماغتماظؾيمبوزؿؾيماظؾقتمدىم



 

اغامعلؿؾؿؽومبقظنيم..مـمؼاحاجهمصؾي

وتؾادالماظضقؽاتماهلاعلهماٌؽؿوعهمم

مــمزيسمدضائقمواظػطارمػقؽونموراكم

ــمبلرسهمسؾشانماتاخرغام

وػممخاظيمباًروجمعلرسامعنماٌطؾخمعؿففاماظيمشرصهماظضقوفم

حؿىمؼؽؿلمظؾسمثقابهموػؿتماعيمبوضعماالرؾاقمسؾىماظصـقهم

ـمتعاديمؼامأمساءمودىماالطلمًاظكم

ـمحاضرمؼامعاعام

وريؾتماالطلمووضػتمأغظرمالعىمصؾممأجدػامخؾػىمصؼدمزػؾتمعلرسهم

اديمشرصتمغوعفاموريؾتماظطعامموزػؾتمووضعؿهماعامماظؾابموضؿتم

بطرضهمظقعؾممخاظيمبوجودماظطعاممورجعتمعلرسهمالضفمخؾفمبابم

اظدارماغظرمعنمدقأخذماظطعاممخاديماممضقػـاموطـتمامتـامظومطانم

ضقػـامػومعنمؼأتىميؿلماظطعاممالراهمسنمضربموظؽنمصدعـىمخاظيم

وخرجموريلماظطعاممودخلماديماظغرصهموػومؼؼولمم



 

ـمؼاالمؼادقدىمخؾقـامغاطلمسؾشانمضدعـامعشوارمظلهم

ودخلموشؾقمخؾػهمبابماظغرصهمثممرجعتمعلرسهماديماعىمالجدػام

اعامماظصـدوقمتؾؽىموترصعمعالبسمأبيماديمأغػفامتشؿفاموهؿضـفام

صفؾلتماعاعفاموالمارؼدمانماتؽؾمماومحؿىمانماضارعفامصقؿامتػعلم

وظؽـفامرصعتمسقـقفامواظدععمميؾؽفاموضدمأريرموجففاموزفرمسؾقفام

.ماالسقاءمعنمذدهماظؾؽاءمم

ثممضاعتممبلحمدعوسفامبؽؾؿامؼدؼفامععمتـفقدهممتؾؽفامغارمموصؿؿتم

ظؾقظاتمثممرصعتمسقـقفامعرهمأخرىموصوبؿفامسبوىموأدؿؿرتم

ظؾـظرماظيمبدونمطالمموطمممتـقتمانمأسرفمصقؿامأعيمتػؽرموٌامتـظرم

دؤالمتؾوم..موٌام...موٌام..مطلمػذاماظوضتمديمموٌامطلمػذاماظؾؽاءموٌام

االخرموأغامصىمروصانماالدؽؾهمضارعؿـىمأعىمجبؿؾهمواحدهمععمصغرىم

وظؽـىماحللتمبفاموٌلؿـىمطـريامم

ــمحبؾكمضوىمؼامأمساءم

موارمتقتمصىمأحضاغفامواغامأرددم

ــموأغامطؿانمؼاعاعام



 

م

م

م

خرجتمأعامماظدارماظعبموحدىماذمبقدممتؿدمديمومتلكمبؼطعهمعنم

ايؾوهمصرصعتمبرأدىمواذمػومباظضقفمؼؾؿلممابؿلاعهمداحرهمملمارىم

عـؾفامعنمضؾلمم

عؾؾلاؼهماظـفاردهم...مــمخودىمؼامأمساءم

خطػؿفامعنمؼدهموادرستمسبومبابماظدارمالتوارىمسنمسقـقهم

وعنمخؾفماظؾابممتاؼؾتمحؿىمادؿطقعمانماراهمصىمخؾلهمعنم

اغشغاظهمصىمصؿحماظؾابمم

صؿحماظؾابمثمماظؼىمغظرهمسبوىمواالبؿلاعهماظلاحرهمعاذظتمسؾىم

وجفهماظؾشوشموػزمبرأدهمطؿلؿأزغامباظدخولمم

ودخؾتماغاماديماعىماجرىمبلرسهمم

ــمخاديماداغىمعؾؾسم



 

صأغامطلماظـاسمعنمحوديماخواديمالغـىمملمارىماحدماضرتبمعنمبقؿـام

االمخاديمصؼطمرددتماظؽؾؿهمواغاماضصدماظضقفموظؽنمملمتػفمماعىم

عااضصدموخرجتمعنماظدارمظغرصهماظضقوفمظرتىمعادؾبمسودهمخاديم

عؾؽرامسنمعقعادهماٌعؿادمخوصامسؾىمخاديمتوجفتمدونمتػؽريماديم

اظغرصهموررضتماظؾابمواذامباظضقفمخيرجم

ــمأػالمودفالماىمخدعهم

ــمأخوؼامصنيم

ــمحضرتكماممامساءم

ملمتردمأعىمسؾقهموظؽنمصىمػذهماظؾقظهمصفؿتمأعىمضصدىموسادتم

علرسهمعنماعاممبابماظضقفمععمادؿغرابماظضقفموزفورمسالعاتم

االدؿغرابمسؾىموجفهمم

سادتمأعىموصؾتموابلمشضؾفامسؾيمبلؾبمعامحدثم

..موطلمعاؼشغؾفامعاذامدقؼولماظضقفمسؾيموعاػىمغظرتهمٌامحدث

غفرتـىموطادتمتضربـىمواغاماولمعرهمأجدماعىمععىمبفذهماظطرؼؼهمم



 

ثممسادتمضاظتم

اغؿىمصاػؿهم..مــماؼاطىماذوصقكمػـاكمتاغىم

غظرتماديماعىموسقـىمميؾؽفاماظدععم

مواغػادىمتؿلابقمظؾكارجموتصددممباالغػاسماظداخؾهمظقصدرمعقـىم

صوتمالمادؿطقعماظؿقؽممصقهم

ترطؿـةماعىمودخؾتمشرصؿفاموػىمتؾؽىمم

وظؽنمػذهماٌرهمملمادخلمخؾػفامبلمخرجتمعنماظدارمعلرسهمالماسؾمم

اؼنماذػبمواديماؼنمدأذػبممروصتمبعضمذوارعماظؼرؼهمبدونمدؾقلم

أومػديمدرتمميقـاموؼلاراماخذتـىماالرضمودعوسىمووجدتمغػلىم

ػـاكمٌاذمجأتماديمػـام

اغفاممعـفمماالدرارم

اظشاػدمسؾىمعامعضىمعنمزطرؼاتماظؽؿوعهماظوحقدهماظؿىمملمتؾوحم

بأدرارمالحدمم



 

اظشفرهماظؿىمطاغتمباظـلؾهمديمظغزممربريمواالنمصفؿتمدؾبمىوءم

اعىمهلامصىمضقؼفامم

مجؾلتمجبوارػاموايزنمؼعصرغىمواظدععمؼـفؿرمعنمسقـىمطاظلقلم

واضعهمزفرىمسؾقفاموغظرتماديماظلؿاءمأهدثماديمربيموأدأظهم

حاظيمحؿىماصابـىماالسقاءمواظـعاسمصذػؾتمصىمرحؾهمجدؼدهمصىم

ساملمأخرمعؾيءمباالدرارم

أمساءمم..مــمأمساءم

ــماغتمعنيمم

ــماغامبابامؼامأمساءمم

ــمبابامم

ــمأؼوهمؼاحؾقؾيتم

مموتشمم..مــماغتمساؼشم

ــمتعاديمؼامأمساءم



 

اخذمؼدىمبقدؼهمواغفضـىمعنمذبؾلىمتعاديمغشوفماالرضماذاىمػىم

حؾوهمم

ــمبصىمؼامامساءمم

راؼتمخضارامملمارهمعنمضؾلمصػاءمغػسموارؿؽـانمملماحسمبهماالمصىم

حضنماعىماظدصىءمصىمضؾضهمؼدمابىمجعؾؿـىماتوهمصىماظدغقاموسقـاىم

ملمتػارقمذؽؾهموالمصورتهمأغظرماظقهمواغامأحدثمغػلىمعامأذيؾكمؼام

أبىمصأغتمعـلمأعىماحؾؽممعنمطلمضؾؾىمم

.مملمتػارقمسقينمأبيمعنمأذؿقاضيمأظقهم

أمساءم..مــمأمساءم

وغاميهمطدهمظقهم..ماغؿىماؼهماظؾىمجابكمػـام

صؿقتمسقـىمالجدمخاديماعاعىمصـفضتمدرؼعامشاضؾهمعنمخاديماظذىم

اؼؼظـىمعنمحؾممذيقلمراؼتمصقهمابىمظؾؿرهماالوديممم

ثممػدئتمضؾقلموملمؼلؿؿرمػدوئىمدوىميظاتمواغػفرتمصىماظؾؽاءم

وارمتقتمصىمحضنمخاديمم



 

صىماؼهم..مــمعاظكمؼاحؾقؾيتم

وادؿؿرؼتمصىماظؾؽاءم..مــمعاعام

ــمابؿلممخاديمابؿلاعهمتفدءمعنمروسىموريؾـىمواوهماديماظدارم

وػومؼؼولماغامػفقؾكمحؼكمؼابطهمعؿزسؾقشم

واوفـاماديماظدارموصىماولماظشارعمضابؾؿينماعيمعفروظهموريؾؿينمعنم

سؾىمطؿفمخاديموػىمتؾؽىمم

ــمطـؿىمصنيمؼامأمساءم

غظرتمهلامواغػفرتمصىماظؾؽاءموػىمهؿضـىمبؼوهموطاغفامدبافمانم

خيطػـىماحدمعـفامم

غظرماظقفامخاديموضالمهلامعداسؾام

ــمٌاماغيتمخاؼػهمؼاماخؿىمسؾقفامعزسؾفامظقهموضقكم

غظرتماظقهماعيموػىمتػفممضصدهمعداسؾؿفامواظؿفدئهمعنمروسيموضاظتم

ــمواغتمعاظكماغتمم



 

ــمرقبمؼاالمؼاماخيتماغؿىموػىموجفزوظـاماالطلموضعـامعنمروظـام

واحـامبـدورمسؾىماظلـقورهم

ــمعػقشمأطلم

ربمواهللمارجعفامعطرحمعاظؼؿفام..ممــموحقاتمخاظؿكم

وبصوتمجفورىمعضقكمم..م

..مــمأخؾصىمساملم

ادؿدارتماعىمواوفتماديماظدارمودخؾتمبيماديمشرصهماظـومموجؾلتم

سؾىماظلرؼرموػىمهضـىمبؼوهموضاظتمظيمبصوتمطؾهمسطفموحـانم

جعؾـىماغدممسؾىمعاماضدعتمسؾقهمم

وصؿؿتمثممسادتميدؼـفام..مــمطدهمؼامأمساءم

ــمطدهمدبضقينمسؾقؽيم

وضعؿـىمعنمسؾىمطؿػفاموضاظتم

ــممؼاالمنفزماظغدامًاظكماصؾهمؼػضقـام

وترطؿـىمسؾىماظلرؼرمواوفتماديماٌطؾخمظؿعدماظغدامًاديمم



 

يؼتمبفامووضػتمسؾىمبابماٌطؾخماغظرماظقفامطاظعاذؼهموػىمتعدم

اظطعامممواغامصىمغػلىماهدثم

ــمأعىمسظقؿهمظقهمازسؾفامعقـىمععـؿشمػزسؾفامتاغىم

ــمعاعاماغامحبؾكمضويم

وادؿدارتمأعىمديمصفأهموطأغفامتلؿعماظصوتماظذىمؼؿقدثمداخؾىم

وابؿلؿتمابؿلاعهمالؼوصفمصػائفاموالمدصؽفاموضاظتمديممم

ــمحبؾكمؼادوعهم

.مــمواغامطؿانمؼاعاعا

م

أدؿقؼظتمعؾؽرامصىماظقومماظؿاديموخرجتماضفماعمماظدارمادؿؼؾلم

مشسمؼوعىماىدؼدمواغاماتـػسمغلقمماظصؾاحمطممحيؿلمػذاماظـلقمم

صػاءموػدوءمظقسمظهمعـقلم



 

واثـاءمذرودىماذمبقدمضكؿهمتؿوقمسقـىمبصؿتمصؼؾتمصىمغػلىمػذام

خاديمظؽـىمصؿتمضؾقلمحؿىمامسعمصوتهموظؽـهمملمؼػعلمصؼؿتم

باٌؾادرهموهدثتمبصوتمػاعسم

ــماوسىمبؼىمؼامخاديم

مسعتمضقؽهمحرطتمطلمعابداخؾىمعنمعشاسرمواحادقسم

ــمالمؼابطهماغامعوشمخاظكم

صضقؽتموماغامادؿدؼرماظقهمعرحؾامظهمبعقـىم

صؼالمديمم

ـماؼهماظشؼاوهمدىم

ؼـػعماظؾىماغتمسؿؾؿقهمدهم

ملماردمسؾقهموملمتػارضهمسقـىموالمابؿلاعؿىموظؽنمظػتمغظرىماغهم

عرتدىمعالبسمخروجمسبنمالزظـامصىماظلاددهمصؾاحاموطانمبقدهم

وردهمذيقؾهماظرائقهمواظشؽلمصوضعفامصىمذعرىموضالمبصوتمحـونم

ــماظوردهمالحؾىموردهم



 

صأخزتفاموادرستمعنماعاعهمعؿففامسبومعـزديمودخؾتمسؾىماعىم

اٌـفؿؽهمصىماسدادماظػطارمصـظرتمديمضاظتم

ــمعاظكمؼامأمساءمبؿفرىمظقهمطدهم

صأخذتماظوردهمواسطقؿفامالعىمصؼاظتم

معنيمادػاظكموإالــماؼهمدىمعـنيم

وبدونمترددمضؾتمالعىم

ــماالدؿاذمداملمبعؿفاظكم

صـظرتماعىماديماظوردهمزػؾتمصىمذرودمظدضقؼؿنيموملمتػققمعنم

ذرودػاماظؾىمبقدىم

ــمعاعام

ــماؼهمؼاحؾقؾؿىمم

ــمخودىم

اخذتماعىماظوردهمووضعؿفامجبوارػام



 

رصعتماظصقـقهمطاظعادهمسؾىمرأدىم

ــممودىماالطلمًاظكمعؿؼعدؼشم

ــمحاضرمؼاعاعام

اوفتمظغرصهماظضقوفمم

واوفتماعىمظغرصؿفاموػىمهؿلماظوردهمبنيماصابعفام

سدتمعلرسهمالضفمبنيماظؾابموبروازهمبفدوءم

الرىماعىمعـػفرهمباظؾؽاءمراعقهمجبلدػامسؾىماظصـدوقماظذىمحيؿلم

عؿعؾؼاتمابىمػىمهدثمغػلفام

ــمداربـىمعوشمسارصهماذاىمحصلمبسمشصبمسـىماغامعوشم

علؿقهمغػلىم

اغامضعػتم

متؿؿتمأعىمبؽؾؿاتمملمامسعفاموظؽـىمذعرتمبأوجاعمظقسمهلامغفاؼهم

ممملماداعحمغػلىمالغـىمعنموضعتمأعىمهتمػذاماظضغطم



 

ادؿدرجؿفامظطرؼقمترصضهمدونمانماذعرمملماصقمعنمذرودىموحدؼثم

غػلىماالمم

بأأأأأأهمعطوظهمعنماعىمصرختمبفاموػىمتؾؽىموهضنمصـدقمسؿرػام

وظقسمزطرؼاتفام

..مداربقـىمؼامأعىم

اؼؼظتمبداخؾكمبرطانمازيدتقهمعـذمزعنمبعقدم

..مداربقـىمؼامأعىم

هاعؾتمسؾقؽىمدنمضصدماوموسىمعينم

داربقـىم..مداربقـىمؼامأعيم

ابؽؿـىماعىمطـريامذػؾتماظقفاموضعتمؼدىمسؾىمزفرػاموالولمعرهمملم

تشعرمبىماعىماوجعـىمبؽائفامالغـىماظلؾبمصقهماطؿشػتمدراموضؿفام

ملماسرصهمعنمضؾلمععماغينمظػتمغظرىماظؽـريمعـفام

مانمضؾؾىماعىمخػقمبالمرضامعـفاموػذامعاماوجعفامصأغاماوجعؿفام

طـريامبؽذبهمملماضصدػاموملماصؽرمصىمسواضؾفامظؾقظهمواحدهم



 

اخػتماعىمعابداخؾفامملماصفممٌاذامطلمػذاماظعزابموايريهم

وايرعانماظؿىموضعتماعىمغػلفامصقهمػلمعنماجؾىماممعنماجلم

ساداتموتؼاظقدمامماخالصمٌامطانمضؾلمعوظدىماخالصمالبىم

ظؾقظاتمطرػتمغػلىمالغـىمدؾبمصىمذؼاءماعىمظوالىمظؽانماظوضعم

تغريمععماعىمطـريام

رحلمسـاماظضقفماخذامععهمارقبمضؾبمواصػىمضؾبماخذمععهماشؾىم

عاديمصىمػذهماظدغقاموباظرشممعنمانمايقاهمدارتمبـامطعادتفامماالم

اغـىمملماغلىمعاحدثمالعىمم

سادتمأعىمظشرودػاماظطوؼلموبؽائفاماٌلؿؿرموروتنيمحقاهمتغريم

ظػرتاتموسادمأدوءمممامطانم

مسادمبأوجاعمجدؼدهمزاتماالوجاعماظؼدميهماالملموعرارهموحرضهم

م

طؾؿامغظرتماظقفاماتوجعمظوجعفاموأدؽلمغػلىمملمأخػتمأعىمحؾام

ظضقػـام



 

..مٌاذامملمتؿػوهمبه

وطقفمملماذعرمبفام

جنبمومخوفماممعاذامظؽـىماؼؼـتمحؼقؼهمواحدهمظقسمسؾقفاماىم

ذائؾهم

وػىمانمأعىمأعقـهمزبؾصهمٌامعرمسؾقفامعنمضؾلم

أطـرمعنمغػلفام..مواالػممعنمذظكمانمأعىمهؾـىم

احؾكمؼامأعىم..مممممممممممممممممممموأغاماؼضامأحؾكمؼامأعيم

متتمممممممممممممممممممممممم

م

 


